PROGRAMMA LEDENVERGADERING NVMG
URK, ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018

10.15 – 11.00 uur:

Inloop met koffie/thee

11.00 – 12.45 uur:

Inhoudelijk programma rond thema: experimenten met mensen

dr. Noortje Jacobs, Ethiek commissies. Het reguleren van experimenten met mensen, 1945-2000
(11.00 – 11.20 uur:) In haar proefschrift traceert Noortje Jacobs (inmiddels wetenschappelijk
docent/onderzoeker medische geschiedenis, Erasmus MC) de opkomst van medisch ethische
toetsingscommissies in de tweede helft van de twintigste eeuw. Waar artsen in 1945 in de meeste
gevallen nog zelf konden beslissen of ze een medisch experiment met mensen wilden uitvoeren, was
deze praktijk aan het einde van de twintigste eeuw onderworpen aan strenge regels en
toetsingsprocedures. Welke historische ontwikkelingen lagen ten grondslag aan deze verandering? In
haar praatje gaat Noortje Jacobs in op aantal bevindingen uit haar proefschrift.
Prof. dr. Mart van Lieburg: De geschiedenis van het experimenteren met kinderen
(11.20 – 12.00 uur:) Sinds het midden van de achttiende eeuw verschijnen in de medische literatuur
berichten over klinische en niet-klinische experimenten waarin gebruik wordt gemaakt van kinderen.
De variolatie en vaccinatie zijn bekende onderwerpen, maar ook bij proeven met elektriciteit zijn
kinderen proefpersoon geweest. De bijdrage van prof. dr. Mart van Lieburg (em. hoogleraar
medische geschiedenis Erasmus MC / UMCG / LUMC) loopt tot de Tweede Wereldoorlog, en laat de
experimenten met kinderen door de Nazi’s buiten beschouwing.
Prof. dr. Huub Schellekens: De clinical trial, personalised medicine en de magistrale bereiding
(12.00 – 12.45 uur:) Prof. dr. Huub Schellekens (hoogleraar innovatie in de medische biotechnologie,
Universiteit Utrecht) zal spreken vanuit zijn eigen ervaringen die hij heeft opgedaan bij het weer tot
leven brengen van de magistrale bereiding als manier om personalised medicine (weer) mogelijk te
maken. De plaats van de clinical trial daarbij is buitengewoon boeiend.
12.45- 13.45 uur:

Lunch met vis

13.45 - 15.00 uur:

Ledenvergadering

15.00 - 16.00 uur:

Koffie/thee/borrel

Locatie: Trefpunt voor Medische Geschiedenis in Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK Urk, www.tmgn.nl
I.v.m. voorbereidingen/catering graag aanmelden via: secretariaat@nvmg.nl
(toegang is gratis)

